สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๑. มติ ๒
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่ อสุขภาวะเด็ก
(E-Sports: Social Responsibility for Child Health)
สุขภาวะเด็ก เป็ นหัวใจในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย อันประกอบด้วย กาย
จิต อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ปั จจุบนั กิจกรรมการแข่งขันวิดโี อเกมออนไลน์ชงิ รางวัล หรือทีร่ จู้ กั ในชื่อ
อีส ปอร์ต เป็ น ความท้าทายต่ อ สุ ขภาวะเด็ก เนื่ อ งจากเด็ก ๆ ใช้เวลาที่มากเกินความจาเป็ น ไปกับ การ
เล่นเกม โดยไม่รู้เท่ าทันว่าอาจจะส่งผลกระทบทางลบต่ อ ตนเอง และตกอยู่ภ ายใต้ก ารสื่อ สารเพื่อการ
โฆษณาอย่างไร้ก ารควบคุ ม และการจัดการแข่งขันที่ยงั ขาดกฎเกณฑ์เพื่อปกป้ องคุ้มครองเด็ก ดังนัน้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรแสดงความรับผิดชอบร่วมทางสังคม ด้วยการกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์
หรือกติกาในการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับอีสปอร์ต และร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อสื่อสารถึงอีสปอร์ตอย่างถูกต้อง
และครบถ้วนในทุกมิติ ตลอดจนร่วมสร้างความเข้าใจและรูเ้ ท่าทันอีสปอร์ต ให้เป็ นไปอย่างทัวถึ
่ ง เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ บิ เอ็ด
ได้พจิ ารณารายงาน เรือ่ ง ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกีย่ วกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก๑
รับทราบว่า อีสปอร์ต (E-sports) เป็ นการแข่งขันวิดโี อเกมที่ใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เป็ นเครื่องมือ
ในการแข่งขัน มีรูปแบบ มาตรฐาน มีกฎระเบียบ มีการแข่งขันในเชิงกีฬ า ที่เป็ นปรากฏการณ์ ใหม่ ได้รบั
ความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็วในหมู่เด็กและเยาวชนทัง้ ในและต่างประเทศ มีผู้เล่นและผู้เข้าชมรวมกัน
นับพันล้านคนจากทัวโลก
่
ตระหนัก ว่ า การกีฬ าแห่ งประเทศไทย (กกท.) โดยการลงนามของรัฐ มนตรีว่ าการกระทรวง
ท่องเทีย่ วและกีฬา ได้รบั รองให้อสี ปอร์ตเป็ นกีฬา และรับรองให้สมาคมไทยอีสปอร์ตเป็ นสมาคมกีฬา โดยใช้
ชื่อ ว่า สมาคมกีฬ าอีส ปอร์ต แห่ งประเทศไทยเมื่อ ปี ๒๕๖๐ อัน ส่ งผลให้การสื่อ สารว่าอีส ปอร์ต คือ กีฬ า
เผยแพร่ไปในวงกว้าง ก่อให้เกิดความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างหลากหลายและมีขอ้ ถกเถียงเกิดขึน้ ในหลายระดับ ว่า
อีสปอร์ตเป็ นกิจกรรมการแข่งขันที่ก่อให้เกิดสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ข้ึ นหรือไม่ และก่อให้เกิด
ผลดีและผลเสียต่อสังคมโดยรวมในด้านต่างๆ อย่างไร
กังวลว่า ผูป้ ระกอบการในประเทศไทยได้จดั ให้มกี ารแข่งขันอย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับ
โรงเรียน ชุม ชน จังหวัด ประเทศ และระดับภูมภิ าค ก่ อ ให้เกิดการสื่อ สารในเชิงโฆษณาเชิญ ชวนหลาย
รูปแบบไปสู่เด็กอย่างเปิ ดเผย เป็ นวงกว้างโดยไร้การควบคุม

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๑ / หลัก ๓

สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๒ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกีย่ วกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก หน้าที่ ๑ / ๔

กังวลและห่วงใยว่า เกมที่ใช้ในการแข่งขันอีสปอร์ตส่วนใหญ่มกี จิ กรรมการพนันแฝงมากับเกมเพื่อ
ทายผลผู้ช นะการแข่ง ขัน และแลกเปลี่ย นสิ่งของภายในเกมในหลายลัก ษณะ ซึ่ง ปรากฏให้เห็น อย่ า ง
แพร่หลายเป็ นการทัวไป
่ อันนามาซึง่ การสร้างค่านิยมทีเ่ ห็นว่าการพนันเป็ นเรื่องปกติ ส่งผลให้เด็กเข้าสู่การ
พนั น ได้โดยง่ายและใกล้ต ัว และขาดปฏิส มั พัน ธ์กับ บุ ค คลอื่น รอบข้าง ขณะที่ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งนั น้
ดาเนินการกากับและควบคุมดูแลการพนันในรูปแบบดังกล่าวได้ยาก
รับทราบว่า มีขอ้ มูลทีช่ ดั เจนว่าเด็กไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) เพิม่ ขึน้ โดยพบ
ข้อมูลว่าเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมอยู่หน้ าจอโดยเฉลี่ยมากกว่าทุกช่วงวัย และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กไทยขาดกิจกรรมทางกาย นามาสู่ปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะแนวโน้มของความอ้วน
ทีเ่ ป็ นบ่อเกิดของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็ นต้น
กังวลว่า นอกจากปั ญหาทางสุขภาพร่างกายแล้ว ยังมีขอ้ มูลทางการแพทย์ท่ยี นื ยันได้ว่าการที่เด็ก
เข้าสู่กจิ กรรมอีสปอร์ตโดยขาดความเข้าใจ หรือฝึกซ้อมเล่นเกมเป็ นเวลาติดต่อกันหลายชัวโมงอย่
่
างต่อเนื่อง
อาจเกิดการเสพติดเกม เสพติดความรุนแรง อาจขาดการคิดวิเคราะห์และการควบคุ ม ตนเอง ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปสู่ความก้าวร้าว ประสิทธิภาพทางด้านความจาและสติปัญญาในวัยเรียนลดลง
และอาจส่ งผลต่ อ การมีปัญ หาสุ ขภาพจิต ในระยะยาว อัน อาจก่ อ ให้เกิดปั ญ หาทางสังคมอื่น ๆ ตามมาได้
อีกด้วย
ตระหนักว่า ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอีสปอร์ต และการจัดการตนเองของเด็กและครอบครัวของ
เด็ก รวมทัง้ ผู้ ป กครอง ยัง เป็ นปั ญ หาส าคัญ เนื่ อ งจากข้อ มูล ข่ า วสารถู ก ก าหนดวาระ ประเด็น แง่มุ ม
และแหล่ ง ข่ า วอยู่เ พีย งไม่ ก่ีก ลุ่ ม และยัง มีก ารน าเสนอเนื้ อ หาที่เ ป็ นข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ อีส ปอร์ต ที่ย ัง
ไม่ครอบคลุมทุกมิติ
เห็นว่า สุขภาวะเด็ก ซึง่ ประกอบด้วยการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเรียนรู้ ทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ทีเ่ ชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล ควรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับช่วงวัย ดังนัน้ การสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมของ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้อสี ปอร์ตสร้างผลกระทบทางลบแก่สุขภาวะเด็ก จึงเป็ นเรื่องที่จาเป็ น และควร
ปฏิบ ัติร่ว มกัน อย่างเป็ น องค์รวม ด้ว ยความมีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ การคุ้ม ครองเด็ก ตาม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the
Child)
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้ สมาคมกีฬ าอีสปอร์ต แห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬ าแห่งประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬ า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ดิจทิ ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธ รรม กระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวง
สาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สภาองค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา องค์กรศาสนา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอีสปอร์ต ภาคประชาชน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุก ภาคส่ วน ร่วมกันกาหนดแนวปฏิบตั ิ หรือมาตรการและแนวทางการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดกิ จกรรม
สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๒ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกีย่ วกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก หน้าที่ ๒ / ๔

อีสปอร์ตทีป่ ลอดภัย เป็ นธรรม โปร่งใส โดยเปิ ดเผยและครบถ้วนรอบด้าน เพื่อปกป้ องและคุม้ ครองเด็กทัง้ ใน
ฐานะผูช้ ม และผูเ้ ข้าแข่งขันอีสปอร์ต
ทัง้ นี้ สาหรับ สถานศึก ษา ขอให้ห น่ ว ยงานต้นสังกัดด้านการศึกษาและสมาคมกีฬ าอีสปอร์ต แห่ ง
ประเทศไทย ร่วมกันจัดทาข้อกาหนดการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกับอีสปอร์ต เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมอีสปอร์ตทีม่ คี วามปลอดภัย ต่อสุขภาวะเด็ก
๒. ขอให้ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้ องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่อื
ออนไลน์ (COPAT) กรมกิจ การเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์
ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเป็ นแกนหลัก ในการทางานร่วมกับ
การกีฬ าแห่ งประเทศไทย กระทรวงการท่ อ งเที่ย วและกีฬ า กระทรวงดิจ ิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิ รรม สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์ สานักนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคม
ผู้ปกครองและครูทุ ก แห่ ง องค์ก รวิชาชีพ สื่อ ทุ กแขนง ภาคประชาสังคม สภาองค์กรชุมชน สภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา เครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน และหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ว น
เพื่อดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ศึกษาวิจยั แสวงหาข้อมูลและศึกษาผลกระทบ ด้วยวิธกี ารที่เปิ ดเผย หลากหลาย และรับฟั ง
ความคิดเห็นด้วยวิธกี ารที่ถูกต้องและเหมาะสม จากทุกภาคส่วนอย่างทัวถึ
่ ง เพื่อหาแนวทางในการสื่อสาร
สร้างจิต ส านึ ก เกี่ยวกับ อีส ปอร์ต อย่างถู ก ต้อ งโดยได้รบั การยอมรับ จากทุ ก ฝ่ าย และร่ว มเผยแพร่ข้อ มูล
ข้อเท็จจริง และความรู้ เกี่ยวกับอีสปอร์ตอย่างถูกต้อง รอบด้าน และสมดุล ทัง้ ในเชิงธุรกิจ เชิงเศรษ ฐกิจ
เชิงเทคโนโลยี เชิงการแพทย์และสาธารณสุข และเชิงสังคม ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ
๒.๒ จัดทาสื่อทุกรูปแบบเพื่อการเผยแพร่ และสนับสนุ นให้เกิดการสร้างชุดข้อมูล ความรู้ แนวปฏิบตั ิ
และคาแนะนาสาหรับเด็ก ผูป้ กครอง ครู ชุมชนเกี่ยวกับอีสปอร์ต พร้อมนาเสนอผลที่อาจจะเกิ ดขึน้ จากการ
เข้าเล่น เข้าแข่งขัน และเข้าชมอีส ปอร์ตของเด็กอย่างครอบคลุมทุกมิติ และร่วมกันกาหนดแนวทางการ
ป้ องกัน การปกป้ องคุ้มครองและการช่วยเหลือเยียวยาเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอีสปอร์ตในทุกด้าน ในการ
เฝ้ าระวังดูแลป้ องกัน ส่งเสริม สนับสนุ น แก้ปัญหา และดาเนินการพัฒนาศักยภาพ สถานศึกษาทีม่ กี ารเรียน
การสอนต่ ากว่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ศูนย์การเรียนรูไ้ อซีทชี ุมชน ร้านเกม ครอบครัว ชุมชน และ
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และให้ทอ้ งถิน่ มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรูเ้ กี่ยวกับอีสปอร์ตอย่างถูกต้องและ
ทัวถึ
่ ง โดยผ่านกระบวนการเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์สาหรับเด็กเป็ นการเฉพาะ และบรรจุ
หลักสูตรการเรียนรูเ้ ป็ นรายวิชาพืน้ ฐานในหลักสูตรของสถานศึกษา
๓. ขอให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ร่วมกับการกีฬ าแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อ เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสีย ง กิจการโทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ส านัก งานต ารวจแห่ งชาติ ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
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หน่ วยงานเด็กและเยาวชนทีเ่ กีย่ วข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา สมาชิก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สภาองค์กรชุมชน ภาคประชาชน และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทุกภาคส่วน สร้างระบบ
และกลไกการเฝ้ าระวังอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการสอดส่องดูแล เป็ นหูเป็ นตา ร้องเรียน หรือบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง ที่อ าจละเมิดกฎระเบียบของสานัก งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กฎหมายด้านคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายด้านการคุ้มครองเด็ก
กฎหมายด้านการพนัน กฎหมายควบคุมร้านเกม และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๔. ขอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั น่ คงของมนุ ษย์ กระทรวงยุ ติ ธ รรม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สภาองค์กรชุมชน
ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภค ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศ
ไทย สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
จัดทากฎหมายเป็ นการเฉพาะ เพื่อให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ กลไก และมาตรการในทุกระดับ ในการ
กากับดูแลและควบคุมการประกอบธุรกิจเกมออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อสุขภาวะเด็ก การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อีสปอร์ตในทุกด้าน การจัดระดับความรุนแรงของเกม และมาตรการทีจ่ าเป็ นอื่นๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์
ของธุรกิจและการจัดการแข่งขันทีเ่ กิดขึน้ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว อันจะส่งผลให้กจิ การเกี่ยวกับอีสปอร์ต
เป็ นไปอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดภัย และส่งผลต่อการมีความรับผิดชอบร่วมทางสังคมต่อ
สุขภาวะเด็ก
๕. ขอให้ เลขาธิก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ รายงานความก้าวหน้ าต่ อ สมัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติครัง้ ที่ ๑๒
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